
Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

roku poprzedniego

951,307.40

roku bieżącego

1,003,915.68

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 915,045.86 958,825.68

958,825.68915,045.86Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniec

II. Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna

36,261.54

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

0.000.00

183,386.13 177,894.75Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,042,508.45

980,065.21

980,065.21

924,704.80

895,123.02

895,123.02

730,410.56 663,928.32

29,581.7862,443.24Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

2,219.99

45,426.99

14,796.26

0.00 0.00

12,282.11

17,299.67

0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 240,203.91 303,143.59

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 24,239.05 176,796.97

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 124,763.81 205,557.50

Data sporządzenia:2017-03-31

Anna Puchalska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Rafał Średziński, Anna Aleksiejczuk, Anna Puchalska, 
Justyna Mikłaszewicz, Marta Reduta- Pieczywek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

0.000.002.

45,090.00

STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"
15-665 BIAŁYSTOK
RUMIANKOWA 13 
0000304238

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących działalność 
gospodarczą

Data zatwierdzenia:2017-07-17

66,268.52 53,299.95

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)
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